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BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2019 

4.4- Jeugdgezondheidszorg 

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel 

overwegende dat het gewenst is dat de gemeenteraad een beleidsplan Sociaal Domein “Kracht van 

Krimpen” 2015-2019 heeft vastgesteld; 

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018 

besluiten 

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Jeugdgezondheidszorg 

Doel

Algemeen  

Het realiseren van  een integrale dienstverlening en/of hulpverlening op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, veiligheid, werk 

en inkomen’. 

In Krimpen aan den IJssel willen we de volgende maatschappelijke effecten bereiken:  

- Meer Krimpenaren hebben een gezonde leefstijl.  

- Meer Krimpenaren doen mee naar eigen kunnen, ongeacht zijn of haar beperkingen. Ze gaan naar 

school of hebben werk. Talenten worden benut.  

- Meer Krimpenaren zijn zelfredzaam met mogelijke inzet van hun omgeving.  

- Meer jeugdigen groeien op in een gezin.  

- Meer opvoedkracht bij ouders zelf en bij beroepsopvoeders in het sociaal domein. 

(kinderopvang/peuterspeelzalen/scholen enzovoorts)  

- Meer Krimpenaren voelen zich bij elkaar betrokken, wat zich o.a. uit in vermindering van 

vraagverlegenheid bij inwoners.  

- Meer (jeugdige) Krimpenaren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten.  

- Meer Krimpenaren zetten zich in als vrijwilliger.  

- Meer Krimpenaren kunnen langer zelfstandig blijven wonen.  

- Meer Krimpenaren dragen bij aan een veilige leefomgeving.  

- Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners  

- Minder Krimpense ouderen voelen zich eenzaam.  

- Minder kinderen en ouderen worden mishandeld (meer vroegsignalering en passende interventies).

Specifiek 

Uitvoeren van de basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en het maatwerkpakket preventie 

In het kader van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is de gemeente verantwoordelijk voor collectieve 

activiteiten zoals gezondheidsbevordering en voorlichting gericht op de gehele bevolking. In de Jeugdwet 

wordt niet JGZ-gerelateerde zorg voor de jeugd geregeld. Preventie binnen de Jeugdwet richt zich op 

potentiële risicogroepen en individuen. Jeugdgezondheidszorg heeft de taak de ontwikkeling van 

kinderen/jongeren te monitoren,  basis medische zorg te verlenen, opvoedondersteuning te bieden,  

daarnaast voert de jeugdgezondheidszorg het rijksvaccinatieprorgramma uit. 

Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun ouders, woonachtig in de gemeente Krimpen aan den IJssel of leerlingen (en hun 

ouders), die staan ingeschreven op de scholen, die gevestigd zijn in Krimpen aan den IJssel. 

Aanvrager

CJG Rijnmond 
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Subsidiesoort

Budgetsubsidie/Projectsubsidie 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2019. 

Basisvoorwaarden

Maatschappelijke effecten, waar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin in ieder geval een bijdrage aan moet 

leveren: 

- Meer Krimpenaren hebben een gezonde leefstijl. 

- Meer Krimpenaren doen mee naar eigen kunnen, ongeacht zijn of haar beperkingen. Ze gaan naar 

- school of hebben werk. Talenten worden benut. 

- Meer Krimpenaren zijn zelfredzaam met mogelijke inzet van hun omgeving.  

- Meer jeugdigen groeien op in een gezin. 

- Meer opvoedkracht bij ouders zelf en bij beroepsopvoeders in het sociaal domein. 

(kinderopvang/peuterspeelzalen/scholen enzovoorts)  

- Meer Krimpenaren voelen zich bij elkaar betrokken, wat zich o.a. uit dat er minder sprake is van 

vraagverlegenheid bij inwoners.  

- Meer (jeugdige) Krimpenaren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten. 

- Meer Krimpenaren zetten zich in  als vrijwilliger. 

- Meer Krimpenaren kunnen langer zelfstandig blijven wonen. 

- Meer Krimpenaren dragen bij aan een veilige leefomgeving. 

- Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners 

- Minder kinderen en jongeren worden mishandeld (meer vroegsignalering en passende interventies).  

- Minder (jeugdige) Krimpenaren zijn verslaafd. 

- Minder (jeugdige) Krimpenaren plegen strafbare feiten. 

Specifieke criteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen worden de volgende criteria in acht genomen: 

de organisaties onderschrijven de uitgangspunten en resultaten geformuleerd in het Beleidsplan Sociaal 

Domein “Kracht van Krimpen” 2015-2019. 

Uitgangspunt is het versterken van de ouderbetrokkenheid, het versterken van de eigen kracht, de inzet van 

sociale netwerken, het leveren van een bijdrage aan het creëren van een positief opvoedingsklimaat. 

Samenwerking met de partners moet er toe bijdragen dat het gezin en/of de jeugdige die ondersteuning 

krijgt die het nodig heeft. Het gaat hierbij om efficiënte, tijdige en passende ondersteuning c.q. hulp. Als de 

zorg complex is én er meerdere disciplines betrokken zijn wordt er gewerkt vanuit het principe één gezin, 

één plan.

Jeugdgezondheidszorg   

Jeugdgezondheidszorg is preventieve gezondheidszorg die aan alle kinderen wordt aangeboden. Het doel 

van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, 

psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De JGZ geeft informatie en advies aan ouders 

en kinderen over een gezonde ontwikkeling. Daarnaast signaleert de JGZ (dreigende) stoornissen en 

risico’s om tijdig adequate ondersteuning, korte interventies, doorverwijzing of andere vormen van 

hulpverlening te kunnen aanbieden.  

Rijksvaccinatieprogramma 

Met ingang van 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, 

regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. De jeugdgezondheidszorg blijft de vaccinaties 

toedienen. De gemeente maakt als opdrachtgever contractuele afspraken met de JGZ-instelling over de 

bekostiging en uitvoering.  

De jeugdgezondheidszorg is samenwerkingspartner van de KrimpenWijzer. Jeugdgezondheidszorg is een 
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van de schakelfuncties tussen (voor)school en de KrimpenWijzer cq het Krimpens Sociaal Team.  

De JGZ-taken zijn verdeeld in een wettelijk basistakenpakket (Wet publieke gezondheidszorg) en een 

aanvullen preventief pakket (Jeugdwet). 

Beleidsinformatie Ministerie 
Het  ministerie zal periodiek gegevens uitvragen ten behoeve van beleidsinformatie. CJG Rijnmond  moet 

bereid zijn, conform het uitvoeringsbesluit van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet deze gegevens te 

leveren. 

Projectsubsidies

Het is mogelijk om binnen dit beleidsterrein voor de uitvoering van projecten een projectsubsidie te 

ontvangen. De projecten moeten voldoen aan de volgende criteria: 

1. De activiteit sluit aan bij gemeentelijk beleid en mag hier niet mee in strijd zijn.  

2. Er is sprake van een activiteit: 

a. met een eenmalig karakter; 

b. die binnen een beperkt tijdvak wordt uitgevoerd; 

c. die gericht is op het stimuleren van maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten; 

d. die bestemd is voor de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of mensen met een beperking. 

3. Het project moet een bijdrage leveren aan minimaal één van de volgende doelstellingen: 

a. achterstanden terugbrengen; 

b. meer samenwerking en samenhang tussen welzijns-, sport- en maatschappelijke instellingen; 

c. toename van de zelfredzaamheid van de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of mensen 

 met een beperking; 

d. bevordering van integratie en participatie van de doelgroepen in de Krimpense samenleving; 

e. meer sociale samenhang en gemeenschapszin op wijk- en buurtniveau; 

f. verbetering van de laagdrempeligheid van voorzieningen en veiligheid op buurt- en wijkniveau; 

g. meer leden die zich aansluiten bij organisaties en verenigingen; 

h. vernieuwend; 

i. stimulerend voor een grote groep mensen (minimaal 30); 

j. promotie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op regionaal of landelijk niveau; 

k. het starten van een nieuwe organisatie, waarvoor draagvlak is binnen de Krimpense gemeenschap, 

 met als doelstelling om één van de beleidsprioriteiten van de gemeenteraad uit te voeren.  

Verdeelsleutel

1. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.  

2. Het college bepaalt elk jaar of het subsidiebedrag in aanmerking komt voor indexering. 

3. In Krimpen aan den IJssel is er plaats voor:  

A. Jeugdgezondheidszorg                      1 aanbieder  


